
ZMLUVA O DIELO 
č. 1/2021 uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

 
Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: 
Sídlo: Obec Kazimír 
Štatutárny zástupca:   Ing. Tomáš Toma  
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných a technických: Ing. Tomáš Toma 
Bankové spojenie: VÚB a.s.,  č.ú. SK  
IČO: 00331597  
Zhotoviteľ: Bohuš Mráz 

Sídlo: Budatínska 3687/12, 851 04 Bratislava – Petržalka 

Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných a technických: Bohuš Mráz 

IČO: 52 220 893    DIČ: 1124966073 
 

Článok II. PREDMET ZMLUVY A ROZSAH PLNENIA 
 
1. Názov zákazky: „“výrub stromov na miestnom cintoríne v obci Kazimír – katastrálne 
územie Veľký Kazimír“. 
2. Predmetom tejto zmluvy je:  
a) Asanácia (výrub) stromov 
Lokalizácia stromov: Verejný cintorín v katastrálnom území Veľký Kazimír 
Pozemok, na ktorom dreviny rastú: pozemok parc.č. E KN 258/1 k.ú. Veľký Kazimír  
Vlastník pozemku: Obec Kazimír (LV č. 533)  
Výrub stromov povolený rozhodnutím Mesta Trebišov č.j.: 1421/2021/4-EBu zo dňa 
12.10.2021, právoplatné dňa 2.11. 2021  
a) Asanácia (výrub) stromov 
Lokalizácia stromov: Verejný cintorín v katastrálnom území Veľký Kazimír 
Pozemok, na ktorom dreviny rastú: pozemok parc.č. E KN 257 k.ú. Veľký Kazimír  
Vlastník pozemku: Rímsko-katolícka farnosť sv. Štefana Uhorského Kazimír (LV č. 685)  
Výrub stromov povolený rozhodnutím Obce Kazimír č.j.: OCU131/2021-7 zo dňa 7.10.2021, 
právoplatné dňa 8.10.2021  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať asánaciu stromov pomocou stromolezeckých lanových 
techník alebo pomocou plošín, nakoľko z bezpečnostných a technických dôvodov nie je 
možné realizovať výrub spílením odspodu. Každá exponovaná odstraňovaná časť stromu 
bude v prípade nutnosti fixovaná lanovými systémami a pomaly spúšťaná na zem, aby 
nedošlo k ohrozeniu a zraneniu osôb a k poškodeniu verejného ani súkromného majetku. 
Zároveň zhotoviteľ zabezpečí rozrezanie kmeňov a kostrových vetiev na manipulovateľné 
kusy.  
4. Zhotoviteľ si zabezpečí nutné funkčné odstavenie okolia výhradne na dobu nevyhnutnú na 
prevedenie diela, zhotoviteľ riadne zabezpečí a označí pracovný priestor.  
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky zásahy na stromoch budú vykonané v súlade s platnou 
STN normou 83 70 10, súčasnou platnou vyhláškou MŽP SR č. 170/2021 Z.z, ktorou sa 
vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. 
 6. Zhotoviteľ vykoná výrub stromov vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
Zhotoviteľ plne zodpovedá za spôsobené škody počas výrubu stromov. 



 7. Predmetom tejto zmluvy nie je ďalšie spracovanie a odvoz drevného materiálu.  
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že po dokončení výrubu dielo prevezme a zaplatí dohodnutú 
cenu.  
 

Článok III. ČAS PLNENIA 
 

1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je do 21. Novembra 2021.  
2. Konkrétny termín prác bude dohodnutý telefonicky alebo E-mailom.  
3. Termín plnenia môže byť zmenený na základe dohody zmluvných strán z dôvodu prác 
naviac, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy alebo z dôvodu nepriaznivého 
počasia pre asanáciu stromov (dážď, sneženie, silný vietor).  
 

Článok IV. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán. 
2. Cena predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je nasledovná: Cena: 2 850,- € 
s DPH. Slovom dvetisíc osemstopäťdesiať eur. 
3. Cena zahŕňa všetky náklady na prevedenie vlastného zásahu, zabezpečenie pracovného 
priestoru, vrátane zhromaždenia vzniknutého biologického odpadového materiálu na 
dohodnuté miesta (do vzdialenosti 10 m od miesta výrubu).  
4. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je pevná. Jej výška môže byť zmenená na základe 
dohody zmluvných strán len z dôvodu prác naviac, ktoré nebolo možné predvídať v čase 
uzavretia zmluvy.  
5. Podkladom pre úhradu dohodnutej ceny bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom po splnení 
predmetu zmluvy a po prevzatí vykonaného diela povereným pracovníkom objednávateľa.  
6. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.  
7. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať zákonom predpísané náležitosti objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 
 

Článok V: ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce podľa predmetu tejto zmluvy budú vykonané podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  
2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené pred odovzdaním prác objednávateľovi, ak boli 
spôsobené použitím nevhodných pracovných postupov, porušením jeho povinností, alebo 
zásad bezpečnosti pri práci.  
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami, alebo 
vadami, o ktorých objednávateľ vedel a zhotoviteľa na ne neupozornil. 
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné nedostatky odvedených prác v zmysle bodu 1 
čl. V do 15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa   
 

Článok VI. ZMLUVNÉ POKUTY 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela dohodli zmluvné strany možnú zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania  
2. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany možnú 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  



3. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od 
zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške vlastných nákladov a pomernej časti zisku.  
 

Článok VII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu.  
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy.  
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II. tejto zmluvy. Ak 
objednávateľ o to požiada, zhotoviteľ je povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského 
oprávnenia.  
 

Článok VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne 
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany.  
2. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán.  
3. V prípade, že nie je v tejto zmluve ustanovené inak, riadia sa zmluvné vzťahy 
ustanoveniami Obchodného zákonníka – zákon č. 513/91 Zbierky zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a 
dve zhotoviteľ.  
5. Zmluva je platná dňom podpisu a účinná nasledujúci deň po jej zverejnení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kazimíri, dňa 11.11.2021  
 
Zhotoviteľ:         Objednávateľ: 
 
 


